Lei de Introdução às
Normas Brasileiras
por Terezinha Rêgo

Lei de Introdução às
Normas Brasileiras
por Terezinha Rêgo

Lançamento: 04/09/2009
Atualização : 20/09/2016

10 Mapas Mentais

POWERED BY MAPAS&QUESTÕES
NUMERO DE ORDEM DO EBOOK: D03-D1
REVISÃO DO ARQUIVO: R 1

Lei de Introdução às
Normas Brasileiras

APRESENTAÇÃO
O material apresentado tem como objetivo facilitar a memorização dos assuntos para concursos usando a técnica de estudos com mapas
mentais, ideal para aqueles que se identificam com uma memória visual.
Os mapas mentais usam cores e imagens como chaves de memorização além da palavra em si.
Além das imagens, os mapas mentais também usam mnemônicos para facilitar a memorização. Alguns comuns nos ebooks de Direito
são PR quando a informação trata sobre o Presidente da República, MEDU quando a informação estiver relacionada conjuntamente a
Municípios, Estados, DF e União. Quando siglas mnemônicas ou quaisquer outras siglas forem usadas em algum mapa, uma legenda no
rodapé da página explicará seu significado.
Críticas e sugestões para melhorar o material são sempre muito bem vindas.
Bons estudos!
Abraços,
Terezinha Rêgo
Autora

Todos os Direitos Reservado - Copyright
Proibida a cópia e-ou a reprodução deste ebook, sem a prévia autorização do autor, por quaisquer meios ou processos existentes ou que venham a ser inventados, especialmente por programas
de computador, sistema gráfico, micro filmagens, fotográficos, videográficos; bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Estas proibições
aplicam-se também às características da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa, além da possibilidade de busca e apreensão dos
exemplares reproduzidos e apetrechos utilizados na reprodução, e, das indenizações civis (Lei dos Direitos Autorais).
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7. Revogação

A antiga não
se restaura

Princípio da
Continuidade da Norma

Normas
gerais/especiais

Não revoga/modifica
a anterior

§2o

Lei Nova

Se perder a vigência
§3o

Em vigor Até que
lei POSTERIOR
modifique/ revogue

Não há
REPRISTINAÇÃO
Disposição
em contrário

Art. 2o

REVOGAÇÃO
Art. 2o

Não revoga
e
f1000
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Nem modifica

Exceto
Temporárias

Se não é
incompatível

Expressa

Lei nova declara lei
anterior revogada

Tácita

Incompatível com
lei antiga
ou
Regula inteiramente a matéria

Tipos
§: 1o

Ab-rogação
Total
Derrogação
Parcial
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